
PARECER Nº. 02/2019

OBJETO:  PROJETO  DE LEI  Nº  03/2019  – INSTITUI O CALENDÁRIO DE
EVENTOS DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ.

Ao  serem  incumbidos  de  analisar  o  Projeto  de  Lei  nº.  03/2019,  que  institui  o
calendário de eventos do município de Itapoá, o qual deu entrada na Casa no dia 04 de
fevereiro do corrente ano e encaminhado para análise das Comissões Permanentes em
regime  de  urgência,  as  Comissões  Permanentes  se  reuniram  no  mesmo  dia,  sob  a
presidência da Vereadora Janayna, a qual solicitou à Servidora Sybelle que realizasse a
leitura do Projeto de Lei nº 03/2019 e de seus anexos. Após a leitura, a Presidente colocou
em discussão o Projeto, o qual consta em anexo para apreciação o Parecer Contábil do
Poder Executivo, com parecer favorável, e os Pareceres Jurídicos do Poder Executivo e
Legislativo,  ambos  com  pareceres  favoráveis.  O  presente  projeto tem  por  objetivo
estabelecer os eventos oficiais no Município, formalizando o calendário dos principais
eventos que se realizam no município de Itapoá, proporcionando que todos os cidadãos
trabalhem as datas com antecedência, ainda, destaca-se a nomenclatura do Calendário de
Eventos  como  “Maria  Catarinense”,  a  qual  faz  referência  à  pequena  ave  da  família
Tyrannidae, endêmica das florestas tropicais do sudeste do Brasil, que já figurou na lista
das aves em extinção, mas que em Itapoá está protegida em seu habitat natural, sendo
instituída como ave símbolo do Município através da Lei Municipal nº 261/2009. Ainda,
destacam-se os dispostos previstos na Lei Orgânica do Município, conforme citados no
Parecer Jurídico do Poder Legislativo, conforme segue:

Lei Orgânica de Itapoá 

Art. 13. Compete ao Município: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
[…] 
VII - dispor sobre a organização, administração e execução
dos serviços municipais; 

Art.  166. O Município promoverá e incentivará o turismo
como fator de desenvolvimento social e econômico. 

Art.  15.  Compete  ao  Município  suplementar  a  legislação
federal  e  estadual,  no  que  couber  e  naquilo  que  disser
respeito  a  seu  peculiar  interesse,  visando  adaptá-la  à
realidade e às necessidades locais, em especial para: 
V - dispor, mediante suplementação da legislação federal e
estadual, especialmente sobre: 
[…] 
d) incentivo ao turismo, ao comércio e à indústria.
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Assim,  após  analisadas  as  normas  técnicas  da  proposição  e  sanadas  as  dúvidas,  a
Presidente coloca em deliberação o Projeto de Lei nº 03/2019, sendo que os membros da
Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  Final,  os  membros  da  Comissão  de
Obras e Serviços Públicos, os membros da Comissão de Orçamento e Finanças e os
membros da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, são de Parecer favorável
ao Projeto de Lei nº 03/2019.
É O PARECER
                                                                                          Plenário, 05 de fevereiro de 2019.
                           

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

                              
 Janayna Gomes Silvino             Jeferson Rubens Garcia       Thomaz William P. Sohn
             Presidente                               Vice-Presidente                             Membro
  [assinado digitalmente]                [assinado digitalmente]            [assinado digitalmente]

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
                                      

                                                                              
         Osni Ocker                       Thomaz William P. Sohn              José Maria Caldeira
           Presidente                                Vice-Presidente                                  Membro
 [assinado digitalmente]               [assinado digitalmente]                 [assinado digitalmente] 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA
                                                     

                                                                                                      
  José Maria Caldeira                   Janayna Gomes Silvino                   Osni Ocker         
            Presidente                                  Vice-Presidente                              Membro
  [assinado digitalmente]                  [assinado digitalmente]           [assinado digitalmente]

                       
COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

                                                                                                                   
     
Jeferson Rubens Garcia          Thomaz William P. Sohn                      Osni Ocker
           Presidente                                Vice-Presidente                                  Membro
[assinado digitalmente]            [assinado digitalmente]           [assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3o e §4o, da Lei Orgânica de
Itapoá, Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Para  consultar  a  autenticidade  e  integridade  do  documento,  pode-se  consultar  o  site
http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
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